
ORDNINGSREGLER FÖR BRF BRITTGÅRDEN

Medlem skall bidra till en trivsam boendemiljö genom att ta väl hand om och vårda föreningens 
egendom. Hundar får inte rastas på gården.  Medlem som förorsakat extraordinär nedskräpning, tex. 
spyor, hundbajs, byggsopor och färgspill i trappor och på gård skall själv ta hand om eller bekosta 
sanering av detta.

Nattetid, mellan klockan 22-06, skall medlem undvika störande uppträdande i bostaden och vid garage, 
portar, dörrar och trappor. Det är då inte tillåtet att bada, köra tvättmaskin eller utföra bullrande 
renoveringsarbete. Likaså skall, då fest pågår i bostaden, ljudnivån efter klockan 22 hållas på en för 
närboende grannar allmänt acceptabel nivå som ger dem möjlighet till nattvila. 
Klockan 21-06 skall alla ytterdörrar vara låsta och det är inte tillåtet att ställa upp dem under denna tid.

Ombyggnationer i lägenheten som innebär flytt/ändring av befintliga väggar, rördragningar och 
fuktspärrar kräver tillstånd av styrelsen. Arbetet skall utföras fackmannamässigt. Köksfläktar får inte 
anslutas till fastighetens centrala ventilationssystem vars ventiler inte heller får byggas in eller täppas till.
Tilluftsventil ovanför fönster får ej tejpas igen, skjut den till vänster för att reducera luftinsläppet.

Det är inte tillåtet att spika/skruva eller göra genomföringar i fönstrets aluminiumprofiler. Förändringar 
som påverkar fastighetens exteriör kräver tillstånd av styrelsen, tex. uppsättning av markiser, färgval för 
markiser och solskydd, montering av parabolantenn och inglasning av balkong.

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, inte heller skaka mattor, kasta fimpar eller liknande. 
Balkonglådor skall placeras på räckets insida. Vintertid skall medlemmen i förekommande fall skotta bort 
tyngande snötäcke från balkonggolvet. 

Medlem ansvarar för att brandvarnaren i bostaden fungerar. 
Mattor, skor, leksaker etc. får inte placeras utanför lägenhetsdörrar eller i trapphus. Dock tillåts  
rollatorer, barnvagnschassier etc. på markerade platser där de ej hindrar utrymning. Ett speciellt rum för 
barnvagnar finns vid tvättstugan på Källparksgatan. Branddörrar till källare och vind skall hållas stängda, 
rökning och öppen låga är ej tillåten i dessa utrymmen.
Mopeder skall parkeras i mopedrum, inte i cykelförråd.  

Tvättstugan i källaren bokas med låsbar bokningscylinder märkt med lägenhetens nummer. Regler och 
instruktioner för tvättstuga, torkrum och mangelrum finns anslagna i lokalen. Maskiner och utrymmen 
som använts skall vara städade efter avslutat tvättpass.

Pingisrummet i källaren får användas av boende med gäster mellan klockan 09-21.

Endast efter tillstånd av styrelsen får medlem nyttja gemensamma ytor i källare och på vind för enskild 
förvaring, tex. av en skrymmande möbel. Placeringen får inte hindra framkomlighet och föremålet skall 
vara märkt med medlemmens namn och lägenhetsnummer.

I sophuset får enbart lämnas källsorterade hushållssopor såsom matavfall, brännbart, glas, tidningar och 
metall-, plast- och pappersförpackningar samt batterier och glödlampor. Miljöfarliga sopor samt metall, 
keramik, elektronik och grovsopor skall medlem själv forsla till återvinningsstation. Se även anslag inne i 
sophuset.
 
Bilparkering på gården är endast tillåten på hyrda markerade platser. Tillfällig uppställning framför portar 
tillåts för i- och urstigning, lastning och lossning. Fordonet skall dock flyttas inom 10 minuter efter att 
verksamheten upphört. Anlitat P-bolag får utfärda parkeringsbot. 
Biltvätt är ej tillåten på gården.

Andrahandsuthyrning av bostaden tillåts i vissa fall. Tillstånd krävs av styrelsen.
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